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“Els objectius principals dels professionals 
penitenciaris en una societat democràtica  
i de dret són:

-  Dur a terme totes les seves obligacions 
d’acord amb la legislació del propi país  
i els estàndards internacionals.

-  Protegir i respectar els drets fonamentals 
i llibertats de totes les persones, 
especialment els salvaguardats per la 
Convenció Europea sobre Drets 
Humans.

-  Garantir la seguretat de tots els interns  
i que són atesos en condicions que 
compleixen els estàndards 
internacionals, i en particular les Regles 
Penitenciàries Europees.

-  Respectar i garantir el dret de la 
comunitat de ser protegida de l’activitat 
criminal.

-  Treballar cap a la reinserció social dels 
interns, donant-los l’oportunitat d’emprar 
el seu temps a la presó positivament.”

Codi Ètic Europeu per als professionals penitenciaris 
Recomanació CM/Rec (2012) 5 del Comitè de Ministres  
del Consell d’Europa als estats membres
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1. Cal puntualitzar que aquesta guia no esgota totes les possibilitats formatives que el Centre ofereix al col·lectiu, sinó que únicament ordena la 
formació especialitzada, específica per a aquest lloc de treball. 
 D’altra banda, la guia no tracta de la formació específica relativa als tècnics especialistes que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit 
d’administració dels centres penitenciaris, ja que és un rol i una formació massa diferent, que haurà de tenir la seva pròpia concreció. 

IntroduccIó
 
 
 

Aquesta és una guia explicativa de la mane-
ra com el Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada concep i estructura la formació 
especialitzada dels tècnics especialistes de 
serveis penitenciaris.

La guia conté la base que serveix de fonament 
als programes anuals de formació que any rere 
any concreten l’oferta formativa especialitzada 
del Centre per a aquest col·lectiu professional.1 

La formació especialitzada dels tècnics espe-
cialistes es fonamenta en 6 principis bàsics:

1.  La consideració permanent dels drets humans 
i de les recomanacions internacionals en ma-
tèria de formació del personal penitenciari.

2.  L’enquadrament de la formació dels profes-
sionals penitenciaris en el marc que delimita 
la doble missió de la institució penitenciària, 
de custòdia i rehabilitació de les persones 
privades de llibertat.

3.  La concepció d’una missió dels tècnics es-
pecialistes que depassa l’àmbit estricte de 
la seguretat: vetllar per l’ordre i la seguretat 
dels establiments penitenciaris contribuint a 
proporcionar als interns el cobriment de les 
seves necessitats bàsiques i participant en 
el seu procés rehabilitador.

4.  L’adequació de la formació als requeriments 
del lloc de treball des de la perspectiva de 
l’excel·lència (la competència professional).

5.  La voluntat de servei de l’Àrea d’Investigació 
i Formació Social i Criminològica (AIFSC) del 
CEJFE a la Direcció General de Serveis Pe-
nitenciaris, d’adequació a les seves neces-
sitats canviants i d’impuls als seus projectes 
estratègics. 

6.  La voluntat de millora, actualització i innova-
ció, que fan d’aquesta guia un document en 
permanent evolució.

 
D’altra banda, cal assenyalar que la planifica-
ció i l’execució de les activitats formatives que 
inclou aquesta guia compten, com a marc de 
referència, amb la regulació vigent de la forma-
ció que fan els documents següents:

  Acord general sobre les condicions de treball 
del personal de l’àmbit d’aplicació de la mesa 
general de negociació de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

  Acord de condicions de treball del personal 
penitenciari.

  Fons de Formació Contínua de Catalunya.
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EStructurA dE LA ForMAcIó

Competències comunes

1    Competència institucional
2    Control per a la seguretat
3    Prevenció d’incidències
4    Gestió de conflictes
5    Comunicació amb els interns
6    Cooperació i treball en equip
7    Tolerància a la pressió
8    Gestió de la informació

1    Competència institucional

2    Control per a la seguretat

3    Prevenció d’incidències

4    Gestió de conflictes

5    Comunicació amb els interns

6    Cooperació i treball en equip

7    Tolerància a la pressió

8    Gestió de la informació

   Formació en noves necessitats
   Formació estratègica
   Formació per a tot l’àmbit d’execució penal

Competències per destinacions  
de treball:

1  Dependències psiquiàtriques
2  Dependències d’atenció sociosanitària
3  Unitats de relació amb l’exterior
4  Departaments d’ingressos i sortides
5  Centre de control interior
6  Destinació d’accessos
7  Unitats de règim tancat
8  Unitats de règim obert i semiobert

FORMACIÓ CONTÍNUA

ForMAcIó 
d’ActuALItzAcIó

ForMAcIó trAnSVErSAL
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Formació inicial selectiva

El curs inicial que forma part del procés selectiu per 
a l’accés al cos de tècnics d’especialistes, grup de 
serveis penitenciaris, té l’estructura bàsica següent:

  Un bloc teoricopràctic, en què es desenvolupen, en 
diverses assignatures, els continguts que permeten 
assolir els coneixements necessaris per dur a terme 
les tasques pròpies dels professionals de seguretat 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

  Un bloc de procediments de treball, en què es 
treballen les habilitats professionals pròpies del 
tècnic especialista des d’una perspectiva emi-
nentment pràctica, tant des del punt de vista de 
seguretat i mitjans coercitius, com de la resolució 
de casos pràctics en els quals s’avaluen les com-
petències professionals.
 
Aquest bloc el conformen els Procediments de se-
guretat i els Procediments pràctics.

Formació contínua
Formació d’actualització per competències 
comunes

La formació d’actualització per competències pro-
fessionals comunes consta de 8 activitats formati-
ves troncals que aporten al tècnic especialista els 
coneixements teòrics, procedimentals i actitudinals 
bàsics per al desenvolupament de la seva professió. 
Les 8 competències considerades bàsiques per a 
l’adequat desenvolupament del lloc de treball, són:

1. Competència institucional
2. Control per a la seguretat
3. Prevenció d’incidències
4. Gestió i resolució de conflictes
5. Comunicació amb els interns
6. Cooperació i treball en equip
7. Tolerància a la pressió
8. Gestió de la informació

És recomanable que tots el TE duguin a terme les 
8 activitats de formació d’actualització que compo-
sen aquest bloc o bé que seleccionin aquelles en 

què no tinguin formació prèvia o els convingui ac-
tualitzar-se.

Formació d’actualització per destinacions de 
treball

La formació d’actualització per destinacions de 
treball consta d’una activitat formativa troncal per 
a cadascuna de les 11 destinacions de treball que 
pot ocupar un TE que requereixen una formació es-
pecífica. 

Aquestes 11 destinacions són: 

1. Dependències hospitalàries o psiquiàtriques
2.  Dependències d’atenció sociosanitària
3. Relacions amb l’exterior 
4. Ingressos i sortides
5. Centre de control interior
6. Accessos
7. Unitats de règim tancat
8. Unitats de règim obert i semiobert
9. Unitats de dones

10. Unitats de joves
11. Tallers, formació ocupacional i serveis 

És recomanable que tots el TE que treballen en una 
de les destinacions indicades duguin a terme el curs 
específic de la seva destinació.

En cas que es produeixi la incorporació de nou per-
sonal a una destinació o destinacions de les anteriors, 
és recomanable que s’organitzi formació d’acollida 
durant els primers 6 mesos de treball en el nou destí.

Formació d’aprofundiment

Consta d’un nombre variable d’activitats que apro-
fundeixen en cadascuna de les 8 competències 
troncals i bàsiques, amb continguts prioritàriament 
procedimentals (aprendre a fer). 

És recomanable dur a terme les activitats d’apro-
fundiment sobre una competència un cop se n’ha 
fet el curs de formació d’actualització. 

En relació amb la formació per a destinacions de 
treball, cal que es triïn activitats d’aprofundiment 
vinculades a les competències requerides per a ca-
da destinació.

ForMAcIó ESpEcIALItzAdA
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Formació transversal

Formació centrada en noves necessitats 
És la que en els programes anuals dóna resposta a 
un canvi en el context de treball que requereix for-
mació (canvi legislatiu o normatiu, canvi en el perfil 
de la població, etc.). 

Formació estratègica 
És la que acompanya els projectes estratègics de 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris que re-
quereixen formació.

La formació centrada en noves necessitats i la for-
mació estratègica solen constar d’activitats dirigi-
des a un grup concret de professionals, i cada di-
recció general determina qui les ha de dur a terme.

Formació transversal per a tot l’àmbit 
d’execució penal
A més, el programa de formació de l’AIFSC pot pre-
veure activitats formatives amb continguts genèrics 
d’interès per a qualsevol professional de l’àmbit 
d’execució penal, les quals s’ofereixen com a acti-
vitats de lliure elecció.

Les activitats formatives que aborden 
cada competència tenen l’objectiu de 
capacitar els alumnes per dur a terme 
els comportaments associats a la com-
petència, assolint els coneixements, 
capacitats i aptituds que la configuren.

Tot seguit, per a cada competència pro-
fessional (comuna o associada a una 
destinació de treball), es relacionen les 
fitxes que defineixen els objectius i els 
continguts de les activitats formatives 
d’actualització i d’aprofundiment rela-
cionades amb cada competència (habi-
tualment d’una durada estàndard de 20 
hores cadascuna).
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Activitats
formatives per 
competències 

comunes
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1. coMpEtÈncIA  
InStItucIonAL

Explicar de manera raonada l’entorn 
específic de treball: marc legislatiu, 
normatiu i ètic, perfils de la població a 
atendre, diversitat de professionals 
implicats i tasques en equip, i processos  
i procediments de treball específics. 
Manifestar una actitud o predisposició 
positiva per desenvolupar la tasca 
professional en aquest entorn.

Comportaments associats a la competència

  Guiar les pròpies actuacions professionals assumint la missió 
de la institució. 

  Tenir cura del material i de les instal·lacions, identificar  
deficiències i desperfectes i transmetre la informació per tal 
que es solventin.

  Adaptar la intervenció en funció dels perfils dels interns  
(DAEs, mòduls psiquiàtrics, etc.).

  Actuar respectant l’estructura jeràrquica de la institució.

  Acomplir els compromisos professionals acordats amb altres 
(caps, companys o usuaris). No comprometre’s a fer allò que 
no pot ser acomplert.

  Fer propostes de millora dels processos de treball.

  Utilitzar la documentació establerta a nivell institucional 
(protocols, plantilles, etc.), fent ús, si s’escau, dels mitjans 
tecnològics disponibles.

  Preservar la confidencialitat de les dades.

  Tractar les persones amb qui es relaciona (professionals, 
interns, col·laboradors, etc.), sent conscient de la imatge 
institucional que es projecta.

  Adequar la conducta a situacions noves (canvi de destí, de 
perfil de la població atesa, de marc legislatiu, noves prioritats 
i objectius estratègics, nous mitjans tecnològics, etc.).

  Participar d’activitats de formació i reciclatge periòdicament.

  Reconèixer clarament el propi espai professional i respectar 
l’espai professional dels altres.

  Ser receptiu a la crítica constructiva sobre les pròpies actua-
cions i tenir disposició a emprendre actuacions de millora.

  Manifestar una actitud crítica però constructiva envers la 
institució.
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Objectiu 

Explicar de manera raonada l’entorn específic de treball: marc legislatiu, normatiu i ètic, perfils de 
la població a atendre, diversitat de professionals implicats, processos i procediments de treball 
específics.

Activitats d’aprofundiment en  
competència institucional

Actualització en legislació i normativa
   Jurisprudència en l’àmbit de la seguretat 
penitenciària

   Introducció al dret penal, processal penal  
i penitenciari 
   Curs sobre circulars i instruccions en l’àmbit 
penitenciari

Criminologia i dret penal 

Prevenció i tractament del delicte 

Perspectiva de gènere en l’execució penal

Característiques de la població 
  Entendre el Magrib
  Salut mental i execució penal
  Immigració i execució penal
  Drogues i execució penal

Instruments bàsics de treball institucional
  SIPC

Formació en competència institucional

Formació d’actualització

Continguts
1. Ètica i funció penitenciària 

1.1. Concepte d’ètica penitenciària
1.2.  Drets humans i intervenció 

penitenciària 

2. Marc legislatiu i normatiu
2.1. Legislació bàsica penal i penitenciària
2.2. Normativa internacional
2.3.  Normativa vinculada a l’àmbit de la 

seguretat i el control

3.  Missió i objectius estratègics de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris
3.1.  L’organització dels serveis d’execució 

penal 
3.2.  Les línies estratègiques de la política 

penitenciària
3.3.  L’organització penitenciària  

(professionals, òrgans col·legiats...)

4. Les persones empresonades 
4.1.  Evolució de la població empresonades  

a Catalunya
4.2. Perfil sociodemogràfic
4.3. Perfil jurídic i penal 
4.4. Reincidència en el delicte

5. Intervenció en l’àmbit penitenciari
5.1.  Intervenció des de l’àmbit de la seguretat
5.2. Programes de rehabilitació



La formació especiaLitzada deLs tècnics especiaListes de serveis penitenciaris/ 12 /

2. controL pEr A LA 
SEGurEtAt

Mantenir el control sobre mètodes, 
persones i materials tot reconeixent-ne la 
seva necessitat i importància, d’acord amb 
els protocols establerts.

Comportaments associats a la competència

  Informar a l’intern, de forma clara i comprensible, sobre marc 
normatiu institucional i els seus deures i obligacions.

  Seguir els procediments administratius de manera responsa-
ble, metòdica, amb cura i diligència.

  Projectar una imatge i comportament corporatius adequats i 
d’acord a la normativa (uniformitat i identificació professional) 
per afavorir el control i la seguretat.

  Utilitzar sempre i de manera adequada les mesures  
d’autoprotecció.

  Dur a terme sistemàticament els procediments específics 
establerts per garantir la seguretat (recomptes, registres, 
observació, control d’accessos, identificació, etc.).

  Saber qui hi ha en el mòdul en tot moment (altres  
professionals, voluntaris, etc.).

  Informar obligatòriament i sistemàticament als superiors  
i als companys sobre tot allò que fa referència a l’ordre i a  
la seguretat.

  Respectar i fer respectar els horaris regimentals.

  Actuar amb criteris clars i amb coherència (respecte a un 
mateix i en coordinació amb la resta de professionals) com  
a elements que afavoreixen la seguretat.

  Ajustar l’activitat de control en funció dels espais i moments 
més sensibles per a la seguretat.

  Desenvolupar altres actuacions necessàries d’acord amb 
els protocols d’emergència i seguretat (evacuació, control 
d’espais, etc.).

  Utilitzar els recursos i mitjans tècnics i tecnològics de control 
de la seguretat de manera adequada.
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Objectiu 

Mantenir el control sobre mètodes, persones i materials tot reconeixent-ne la necessitat, d’acord 
amb els protocols establerts.

Activitats d’aprofundiment en control per  
a la seguretat

Procediments específics
   Mesures d’autoprotecció
   El programa de supervisió d’interns 
especialment conflictius 
   Especialització en la intervenció en  
situacions de crisi

Protocols específics
   Protocols de seguretat
   Protocols d’incendis
   Protocols d’emergències

Formació en control per a la seguretat

Formació d’actualització

Continguts
1. La seguretat als centres penitenciaris

1.1. La seguretat exterior estàtica i dinàmica
1.2. La seguretat interior estàtica i dinàmica

2. Els protocols de seguretat
2.1. Concepte i elements
2.2.  Alteracions regimentals potencialment 

controlades
2.3. Alteracions regimentals no controlades
2.4. Segrest
2.5.  Aldarulls col·lectius, motins i 

insubordinacions col·lectives
2.6. Evasió

3.  Els procediments quotidians de seguretat al 
centre penitenciari: escorcolls, recomptes, 
control de portes, visites, etc.
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3. prEVEncIó d’IncIdÈncIES

Evitar que es produeixin incidències, 
observant i valorant indicis i actuant en 
conseqüència.

Comportaments associats a la competència

  Obtenir sistemàticament informació sobre les característi-
ques dels interns i les seves relacions per tal de poder  
identificar indicis de risc.

  Identificar informació significativa i valorar avantatges i  
inconvenients de les alternatives possibles d’intervenció 
davant d‘una situació.

  Mantenir permanentment una actitud d’observació activa  
i discreta que permeti identificar indicis de risc.

  Recavar més informació quan hi hagi indicis de conflicte.

  Fer actuacions preventives d’acord amb el risc o indici  
detectat.

  Intervenir davant d’un indici de manera ràpida i adequada.  
Si cal demanar ajuda, fer-ho sense dilació.

  Informar al superior i als companys dels resultats de tot el 
procés d’anàlisi de l’entorn, de les decisions i actuacions 
preventives realitzades.
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Objectiu 

Evitar que es produeixin incidències, observant i valorant indicis i actuant en conseqüència.

Activitats d’aprofundiment en control per  
a la seguretat

Especialització de la intervenció en  
situacions d’especial dificultat
   Salut mental
   Consum de substàncies prohibides
   Tràfic i extorsions
   Bandes
   Conductes autolítiques greus
   Motins
   Aldarulls

Registre i transmissió de la informació
   Tractament de la informació per a la  
prevenció d’incidències
   Gestió de la informació per a la prevenció 
d’incidències

Formació en prevenció d’incidències

Formació d’actualització

Continguts
1.  Tècniques i mitjans de captació de la 

informació sobre els interns i les seves 
relacions: anàlisi d’informació enregistrada  
i observació activa

2.  Avaluació de la informació i identificació 
d’indicis rellevants en casos de:
2.1. Salut mental
2.2. Consum de substàncies prohibides
2.3. Tràfic i extorsions
2.4. Bandes
2.5. Conductes autolítiques greus
2.6. Motins
2.7. Aldarulls

3.  Actuacions específiques derivades de la 
identificació d’indicis
3.1. Transmissió d’informació
3.2. Accions directes amb els interns
3.3. Recerca de nova informació
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4. GEStIó dE conFLIctES

Intervenir en situacions de conflicte 
persuadint i fent que els altres canviïn de 
conducta o actitud a través d’una 
interacció social o de l’ús de mesures 
disciplinàries o, en darrer terme, de la 
força amb criteris de idoneïtat, necessitat  
i proporcionalitat.

Comportaments associats a la competència

  Identificar informació significativa i valorar avantatges i 
inconvenients de les alternatives possibles de solució d’un 
problema.

  Intervenir de forma ràpida i segura per evitar l’agreujament 
del conflicte.

  Prendre decisions ràpidament i amb seguretat per evitar 
l’agreujament del conflicte.

  Aïllar o minimitzar l’incident.

  Desenvolupar altres actuacions necessàries d’acord amb 
els protocols d’emergència i seguretat (evacuació, control 
d’espai, etc.).

  Mantenir l’autocontrol emocional i conductual.

  Utilitzar tècniques comunicatives de resolució de conflictes 
(escolta, persuasió, etc.).

  Utilitzar mecanismes d’autoprotecció.

  Utilitzar individualment i col·lectiva (en equip) mitjans  
coercitius, tècniques de reducció física i de defensa personal 
d’acord amb la norma i els protocols.

  Informar de la situació i el seu progrés i demanar el suport 
necessari en el moment adequat.

  Un cop finalitzat el conflicte, valorar les diferents repercus-
sions de l’incident. Analitzar actuacions i conseqüències 
(aprendre de l’experiència).

  Restablir la normalitat en l’entorn on s’ha produït el conflicte.
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Objectiu 

Intervenir en situacions de conflicte persuadint i fent que els altres canviïn de conducta o actitud 
a través d’una interacció social o de l’ús de mesures disciplinàries o, en darrer terme, de la força 
amb criteris de idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

Activitats d’aprofundiment en gestió  
de conflictes

Estratègies comunicatives per a la  
resolució de conflictes
   La gestió i negociació del conflicte
   L’assertivitat i la intel·ligència emocional com  
a eines de resolució de conflictes 

Procediments de seguretat i defensa  
personal
   Defensa personal
   L’aplicació de procediments de seguretat  
en situacions de conflicte
   Els equips d’intervenció penitenciària

Formació en gestió de conflictes

Formació d’actualització

Continguts
1. Estratègies per a la resolució de conflictes

1.1. Estratègies comunicatives
1.2.  Actuacions per al control de la situació 

(aïllament de l’incident, rapidesa 
d’actuació, criteris d’autoprotecció, 
restabliment de la normalitat, etc.)

2. Procediment disciplinari

3. Procediments de seguretat
3.1.  Marc legal per a la utilització dels mitjans 

coercitius
3.2. Criteris d’ús dels mitjans coercitius



La formació especiaLitzada deLs tècnics especiaListes de serveis penitenciaris/ 18 /

5. coMunIcAcIó AMB  
ELS IntErnS 

Interactuar comunicativament amb les 
persones ateses de forma assertiva, 
informant de forma clara i concisa, 
assegurant una escolta activa; tot 
mantenint el rol i el correcte distanciament 
professional.

Comportaments associats a la competència

  Identificar les característiques dels interns que integren el 
mòdul per adequar el registre comunicatiu a cadascú.

  Projectar una imatge correcta.

  Identificar el lloc i moment adequats per transmetre una  
determinada informació.

  Utilitzar el llenguatge de forma correcta i comprensible.  
Ser precís en la comunicació.

  Utilitzar adequadament el llenguatge no verbal.

  Ser discret i respectuós en el maneig de la informació i en  
els processos comunicatius.

  Comunicar de forma assertiva, amb seguretat, sense caure 
en actituds agressives i/o hostils.

  Convèncer de forma persuasiva.

  Transmetre als interns qualsevol informació que els pugui ser 
rellevant.

  Respondre a les consultes i demandes dels interns.

  Mostrar empatia, demostrant que es comprèn el punt de 
vista de l’altre.

  Donar feed-back en la comunicació.

  Comunicar amb coherència, amb un criteri clar.
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Objectiu 

Interactuar comunicativament amb les persones ateses de forma assertiva, informant de forma 
clara i concisa, assegurant una escolta activa; tot mantenint el rol i el correcte distanciament  
professional.

Activitats d’aprofundiment en comunicació 
amb els interns

Estratègies per optimitzar la comunicació
   Comunicació assertiva

Comunicació amb finalitats específiques
   Negociació
   Mediació

Comunicació en funció de perfils d’interns
   La comunicació en situacions de 
multiculturalitat
   Comunicació en el context de la salut mental

Formació en comunicació amb els interns

Formació d’actualització

Continguts
1. Components de la comunicació

2.  Estratègies per optimitzar la comunicació
2.1. Adeqüació del registre a l’interlocutor
2.2. Escolta activa
2.3. Llenguatge no verbal
2.4. Assertivitat

3.  Comunicació amb finalitats específiques 
(informació, persuasió, negociació, mediació)

4. Comunicació i manteniment del rol
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6. coopErAcIó I trEBALL  
En EQuIp 

Desenvolupar i mantenir relacions laborals 
positives i disposició per acceptar 
responsabilitats, i col·laborar activament  
en l’obtenció d’una meta comú amb la 
resta de personal penitenciari.

Comportaments associats a la competència

  Identificar, diferenciar i explicar amb claredat l’àmbit d’actua-
ció i les tasques i responsabilitats dels diferents professionals 
d’un centre penitenciari.

  Donar suport a altres companys quan sigui necessari,  
en el marc de les seves atribucions.

  Compartir informació i mantenir una comunicació fluida i 
assertiva entre professionals.

  Afrontar les pròpies responsabilitats.

  Arribar a acords en la distribució de tasques amb els  
companys.

  Ser respectuós amb els companys, amb les seves decisions  
i actuacions.

  Adaptar-se a treballar amb persones molt diferents.

  Complir les ordres dels comandaments immediats.

  Assumir les decisions que es prenguin en equip i actuar  
conseqüentment.

  Comunicar al cap d’unitat la informació rellevant per a l’Equip 
Multidisciplinari o per a la Junta de Tractament.

  Adaptar-se als canvis freqüents de companys i de caps.
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Objectiu 

Desenvolupar i mantenir relacions laborals positives i disposició per acceptar responsabilitats,  
i col·laborar activament en l’obtenció d’una meta comú amb la resta de personal penitenciari.

Activitats d’aprofundiment en cooperació  
i treball en equip

     Tècniques per a la gestió de disfuncions en  
els equips de treball
     La gestió de les emocions en el treball en grup
     Tècniques de comunicació assertiva per a la 
cohesió del grup
     Estratègies de treball en els Equips 
Multidisciplinaris de l’àmbit penitenciari

Formació en cooperació i treball en equip

Formació d’actualització

Continguts
1. Definició d’equip 

1.1. Diferències entre grup i equip
1.2. Característiques de l’equip de treball
1.3.  Els equips de treball del tècnic 

especialista (equips propis i col·laboració 
amb l’Equip Multidisciplinari)

2. Treball en equip
2.1. Estructura i organització: rols i funcions
2.2. Col·laboració i cohesió de l’equip
2.3.  Equips eficaços: planificació i avaluació 

de la tasca de l’equip
2.4. Gestió de conflictes en l’equip
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7. toLErÀncIA A LA prESSIó 

Treballar amb eficàcia sota la pressió 
ambiental o l’estrès.

Comportaments associats a la competència

  Pensar sempre abans d’actuar.

  Prioritzar els problemes i saber relativitzar-los.

  Identificar les situacions que poden generar conflicte i  
preparar-se prèviament per afrontar-les.

  Identificar la distància emocional apropiada amb l’intern  
i mantenir-la.

  Compartir les situacions de pressió amb els companys.  
Ser capaç de comunicar i demanar suport.

  Utilitzar tècniques i estratègies de control de l’estrès.

  Circumscriure els conflictes exclusivament a l’entorn laboral.

  Mantenir l’autocontrol emocional i conductual.
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Objectiu 

Treballar amb eficàcia sota la pressió ambiental o l’estrès.

Activitats d’aprofundiment en tolerància  
a la pressió

     Taller de tècniques i estratègies de gestió 
personal en situacions de pressió i estrès
 Identificar i minimitzar els efectes de l’estrès

Formació en tolerància a la pressió

Formació d’actualització

Continguts
1.  Anàlisi de l’entorn i posicionament dels 

professionals

2. Auto-diagnòstic socio-emocional

3. La percepció i les seves regles

4.  Actituds i estereotips: com influeixen en  
les relacions

5. La pressió i l’emoció

6.  Les reaccions emocionals: capacitat 
d’autocontrol

7.  La recerca de recursos i suport davant  
de situacions difícils 

8. Les pròpies decisions
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8. GEStIó dE LA InForMAcIó

Observar l’entorn, identificar i enregistrar  
la informació rellevant i transmetre-la a la 
resta de personal de forma adequada.

Comportaments associats a la competència

  Obtenir informació rellevant mitjançant diferents tècniques, 
recursos i fonts.

  Seleccionar la informació rebuda en funció de la seva vali-
desa, urgència, importància, vinculació amb la pròpia feina, 
desestimant aquella que és irrellevant, esbiaixada o falsa.

  Enregistrar de forma exhaustiva, sistemàtica i ordenada  
informació (formal i informal) sobre les característiques i  
conductes dels interns i les seves relacions.

  Transmetre informació de manera objectiva als superiors i a 
qui pertoqui mitjançant els procediments i canals establerts.

  Mantenir permanentment una observació activa.

  Redactar informes de forma objectiva, clara i concisa.

  Ampliar la informació, verbalment per escrit, amb noves  
dades o informacions quan s’escaigui.

  Preservar la confidencialitat de les dades.

  Custodiar els documents d’acord amb el procediment  
establert.
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Objectiu 

Observar l’entorn, identificar i enregistrar la informació rellevant i transmetre-la a la resta de per-
sonal de forma adequada. 

Activitats d’aprofundiment en gestió  
de la informació

Observació i comunicació
   Tècniques d’observació 
   Comunicació d’incidències

Registre i transmissió de la informació
   Redacció de documents
   La informació d’incidències i la recollida  
de proves
   La cadena de custòdia de la prova
   SIPC i gestió de la informació

Formació en gestió de la informació

Formació d’actualització

Continguts
1. La informació

1.1. La importància de la informació
1.2.  Transmetre la informació: destinació  

i finalitat

2. Tècniques de recollida de la informació
2.1. Observació
2.2.  L’obtenció d’informació a través d’espais 

informals

3. La redacció de la informació
3.1. Tipus de documents
3.2.  Normes bàsiques per a l’elaboració  

de documents
3.3. Identificació de la informació rellevant

4.  Recursos informàtics adequats per a la 
redacció de documents 
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Activitats
formatives per  

destinacions 
 de treball
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Objectius 

Explicar l’organització i procediments bàsics de les unitats psiquiàtriques penitenciàries. Inter-
venir amb els interns d’aquestes unitats adequant-se a les seves característiques. Descriure les 
principals malalties mentals i criteris de classificació.

Activitats d’aprofundiment per als  
establiments especials: centres, unitats o  
dependències hospitalàries o psiquiàtriques 

Observació i comunicació
   Tècniques d’observació 
   Comunicació d’incidències

Registre i transmissió de la informació
   Redacció de documents
   La informació d’incidències i la recollida  
de proves
   La cadena de custòdia de la prova
   SIPC i gestió de la informació

1. Formació per als establiments especials:  
centres, unitats o dependències hospitalàries o psiquiàtriques

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu 
1.2.  Característiques específiques de la 

població atesa
1.3.  Tipus de substàncies, efectes i abordatge 

terapèutic
1.4.  Processos i procediments de treball 

específics del destí 

2. Tipus d’establiments psiquiàtrics penitenciaris

3.  Internament en establiments psiquiàtrics 
penitenciaris

4.  Les diferents situacions jurídiques dels interns 
ingressats

5. La interacció amb els interns psiquiàtrics

6.  La relació entre els professionals penitenciaris 
i el personal sanitari

7.  Programes de tractament i socio-sanitaris  
als establiments psiquiàtrics

8. Visita a un establiment psiquiàtric
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Objectius 

Identificar les característiques específiques del funcionament de les unitats o dependències 
d’atenció sociosanitàries. Intervenir amb els interns d’aquestes unitats adequant-se a les seves 
característiques. Gestionar la informació atenent als requeriments sociosanitaris i de seguretat.

Activitats d’aprofundiment per als  
establiments especials: centres, unitats  
o dependències d’atenció sociosanitària  
(DAE i altres) 

   Gestió i resolució de conflictes
   Comunicació amb els interns
   Cooperació i treball en equip
   Gestió de la informació

2. Formació per als establiments especials:  
centres, unitats o dependències d’atenció sociosanitària 
(Departaments d’Atenció Especialitzada - DAE i altres)

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1.  Marc legislatiu de les dependències  
socio-sanitàries

1.2.  Característiques específiques de la 
població atesa

1.3.  Tipus de substàncies, efectes i abordatge 
terapèutic

1.4.  Processos i procediments de treball 
específics del destí 

2.  Control i seguretat en les unitats d’atenció 
socio-sanitària
2.1.  Especificitats del control i la seguretat 

atenent a les característiques específiques 
dels interns

2.2.  Aplicació de la normativa i règim 
disciplinari

3.  Comunicació i relació amb interns amb 
problemàtica de drogodependències

4.  Col·laboració entre l’àmbit regimental i 
tractamental

5.  Transmissió d’informació rellevant sobre 
indicis o comportament dels interns

6.  Visita a un establiment d’atenció sociosanitària
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Objectius 

Explicar l’organització i procediments bàsics de treball a les unitats de relació amb l’exterior. Iden-
tificar el procediments de seguretat en funció de la singularitat dels usuaris. Utilitzar els registres 
comunicatius en situacions d’especial conflictivitat.

Activitats d’aprofundiment per a les unitats  
de relació amb l’exterior (comunicacions, 
visites, informació, paqueteria, etc.) 

     Control per la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Comunicació (amb familiars i altres persones  
de l’exterior)

     Tolerància a la pressió
     Gestió de la informació

 3. Formació per a les unitats de relació amb l’exterior 
(comunicacions, visites, informació, paqueteria, etc.)

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1.  Marc normatiu de les unitats de relació 
amb l’exterior

1.2.  Processos i procediments de treball 
específics del destí 

2.  Control i seguretat en les unitats de relació 
amb l’exterior
2.1.  Especificitats del control i la seguretat 

atenent a les característiques específiques 
dels usuaris del destí (menors, famílies, 
professionals externs, etc)

2.2.  L’observació d’espais especialment 
conflictius (comunicacions, visites 
familiars, etc.)

3.  Obtenció i transmissió d’informació rellevant 
sobre indicadors de situacions de risc 
(introducció de substàncies prohibides, 
conflictes familiars, etc.)

4.  Adaptació del registre comunicatiu a les 
característiques dels usuaris d’aquests destins

5.  La gestió de l’autocontrol emocional davant 
l’aparició de conflictes 
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Objectius 

Explicar les característiques específiques del funcionament dels departaments d’ingressos i sor-
tides i la normativa que els regula. Identificar la singularitat de cada intern per tal de prevenir les 
incidències i mantenir la seguretat. Obtenir, gestionar i enregistrar curosament la informació mit-
jançant els recursos tècnics i tecnològics.

Activitats d’aprofundiment per als  
departaments d’ingressos i sortides

     Control per la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Comunicació amb els interns
     Cooperació i treball en equip
     Gestió de la informació
     Dactiloscòpia bàsica

4. Formació per als departaments d’ingressos i sortides

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu 
1.2. Tipus d’ingressos i sortides
1.3. Processos i procediments de treball
1.4.  Procediments administratius relacionats 

amb els ingressos

2.  Procediments específics: prevenció 
d’incidències i control de la seguretat
2.1.  Observació activa, detecció i comunicació 

d’indicis
2.2. Identificació i registre de les persones
2.3.  Obtenció d’ informació sobre els interns 

de nou ingrés o reingrés
2.4. Actuació davant de situacions conflictives

3. Comunicació amb els interns
3.1.  Transmissió d’informació de manera  

clara i ordenada 
3.2. Empatia i assertivitat

4.  Coordinació i col·laboració amb la resta de 
personal penitenciari i cossos de seguretat

5.  Obtenció, enregistrament minuciós i 
transmissió de la informació
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Objectius 

Explicar les característiques específiques del funcionament del centre de control interior. Mantenir 
permanentment una actitud d’observació activa que permeti prevenir les incidències i mantingui 
la seguretat del centre. Gestionar i transmetre la informació rellevant de manera ràpida i concisa.

Activitats d’aprofundiment per al centre  
de control interior

     Control per la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Tolerància a la pressió
     Gestió de la informació

5. Formació per al centre de control interior

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu
1.2. Processos i procediments de treball 

2. Procediments sistemàtics de control visual 

3. Utilització de recursos tècnics i tecnològics

4.  Observació activa permanent d’espais  
i situacions de risc 

5. Protocols de seguretat i d’emergència

6. Transmissió d’informació rellevant 

7.  Identificació de situacions d’estrès i 
estratègies bàsiques d’afrontament
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Objectius 

Explicar les característiques específiques del funcionament del destí. Mantenir una actitud d’ob-
servació activa que permeti identificar incidències. Gestionar i transmetre la informació rellevant 
de manera ràpida i concisa.

Activitats d’aprofundiment per a la  
destinació d’accessos 

     Control per la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Gestió de la informació

6. Formació per a la destinació d’accessos

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu
1.2. Processos i procediments de treball 

2.  L’ observació activa. Identificar i comunicar 
situacions de risc

3. Protocols de seguretat i d’emergència

4.  Obtenció, enregistrament i transmissió  
de la informació 
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Objectius 

Explicar les característiques específiques del funcionament d’aquestes unitats. Intervenir amb els 
interns d’aquestes unitats adequant-se a les seves característiques i situació penitenciària. Preve-
nir i gestionar situacions de conflicte. 

Activitats d’aprofundiment per a les unitats  
de règim tancat 

     Prevenció del conflicte
     Gestió del conflicte
     Comunicació amb els interns
     Cooperació i treball en equip
     Tolerància a la pressió

7. Formació per a les unitats de règim tancat

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu
1.2.  Característiques específiques de  

la població 
1.3. Processos i procediments de treball 

2. Observació activa 

3.  Procediments de seguretat: utilització de 
mitjans coercitius, contenció mecànica, defensa 
personal, mesures d’autoprotecció, etc.

4. Protocols d’emergència i seguretat

5. La interacció amb els interns

6.  Coordinació entre els diferents professionals 
implicats

7.  Obtenció, enregistrament i transmissió  
de la informació relativa a cada intern 

8.  Identificació de situacions d’estrès i 
estratègies bàsiques d’afrontament

9. Visita a una unitat de règim tancat
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Objectius 

Explicar l’entorn específic de treball d’aquests establiments. Utilitzar adequadament els procedi-
ments de control i seguretat propis d’aquestes unitats. Observar i intervenir atenent l’elevat nivell 
de moviments d’aquestes unitats i el perfil heterogeni dels seus interns. Compartir eficaçment la 
informació amb la resta de professionals. 

Activitats d’aprofundiment per a les unitats  
de règim obert i semiobert 

     Control per a la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Cooperació i treball en equip

8. Formació per a les unitats de règim obert i semiobert

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu 
1.2. Relacions amb l’exterior

2.  Pautes per a la coordinació amb els equips  
de tractament i de serveis socials
2.1. Transmissió de la informació
2.2. Processos i procediments de treball 
2.3.  Particularitats de la vida penitenciària  

en aquest tipus de règim

3.  Característiques específiques del control  
i la seguretat
3.1. Observació activa
3.2. Introducció de substàncies prohibides



La formació especiaLitzada deLs tècnics especiaListes de serveis penitenciaris/ 35 /

Objectius 

Explicar l’entorn específic de treball i les característiques de la població atesa. Intervenir atenent 
l’especificitat del col·lectiu de dones tot ajustant l’activitat de control i observació. 

Activitats d’aprofundiment per a les  
unitats de dones

     Control per a la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Comunicació
     Tolerància a la pressió

9. Formació per a les unitats de dones

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu
1.2.  Característiques específiques de  

la població atesa
1.3.  Processos i procediments de treball 

específics del destí
1.4. Equitat de gènere i presó

2. La interacció amb les internes
2.1. Habilitats comunicatives
2.2. Gestió de les emocions

3.  Aspectes específics a considerar en els 
processos d’observació de les internes

4. El treball a la unitat de mares
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Objectius 

Explicar les característiques específiques d’aquestes unitats o dependències. Identificar la singulari-
tat i les característiques específiques d’aquests interns per tal d’adaptar la intervenció des del punt de 
vista de la comunicació quotidiana, la prevenció d’incidències i la seguretat. 

Activitats d’aprofundiment per a les unitats  
de joves 

     Comunicació amb els interns
     Control per a la seguretat
     Prevenció d’incidències

10. Formació per a les unitats de joves

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu 
1.2.  Característiques i necessitats específiques 

dels joves
1.3. Processos i procediments de treball 

2. Interacció quotidiana amb els joves
2.1.  Estil comunicatiu: seguretat, coherència, 

claredat, establiment de límits
2.2. Empatia i assertivitat

3.  La prevenció d’incidències i el manteniment  
de la seguretat
3.1. Incidències més habituals 
3.2.  Observació, detecció i comunicació 

d’indicis
3.3. Criteris d’actuació
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Objectius 

Explicar les característiques específiques del funcionament d’aquestes dependències i la normati-
va que les regula. Identificar els espais d’especial significació pel que fa a la seguretat i aplicar els 
procediments adequats per mantenir-la.

Activitats d’aprofundiment per a les  
destinacions de tallers, formació  
ocupacional i serveis

     Control per a la seguretat
     Prevenció d’incidències
     Comunicació amb els interns

11. Formació per a les destinacions de tallers, formació  
ocupacional i serveis (bugaderia, cuina, subministraments, 
peculi, obres o manteniment)

Formació d’actualització

Continguts
1. Context específic de treball

1.1. Marc normatiu
1.2. Processos i procediments de treball 
1.3. Normativa de prevenció de riscos laborals

2.  Procediments específics per a la prevenció 
d’incidents i el manteniment de la seguretat
2.1.  Observació activa d’espais, situacions i 

materials d’especial risc per a la seguretat
2.2.  Procediments sistemàtics de control 

d’eines i estris
2.3. Altres 
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